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ATIVIDADES COM PRAZO DE ENTREGA DEFINIDO 

Atividade Prazos Observação 

Solicitação de aproveitamentos de disciplinas 

cursadas no Mestrado para o Doutorado 

De 01/12 a 16/12 Preencher requerimento disponível em “Sou Aluno” e 

enviar para o e-mail do PPGP. 

O parecer da avaliação será enviada por e-mail até final de 

janeiro/23. 

Solicitação de aproveitamentos de créditos 

por atividades de formação acadêmica ou 

Profissional 

De 01/12 a 16/12 Preencher o formulário disponível na secretaria virtual. 

O parecer da avaliação será enviada por e-mail até final de 

janeiro/23 

Cancelamento de disciplinas 2022/2 Até 29/11 Preencher requerimento disponível em “Sou Aluno” e 

encaminhar pdf para a Secretaria copiando o (a) 

orientador (a) no e-mail. 

Relatório final do estágio de docência 2022/2 Até 16/12 Formulário disponível na Secretaria virtual  

Envio para o e-mail da Secretaria. 

Relatório de acompanhamento anual 16/12 a 13/01/2023 Formulário disponível na Secretaria virtual. 

Envio pelos orientadores para o e-mail da Secretaria. 

 

E-mail secretaria do PPGP: psicologia-pg@pucrs.br 

Link da Secretaria Virtual: https://www.pucrs.br/saude/programa-de-pos-graduacao-em-psicologia/informacoes-

adicionais/secretaria-virtual/    
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MOSTRA INTEGRADA DE PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ingressantes de 2023/1  

Em 2023, fará parte das atividades em comemoração ao dia do Psicólogo. Data a ser definida. 

 

Mestrado: ao longo do 2º (segundo) semestre a contar da data da primeira matrícula do aluno no curso, em 

período determinado pela comissão coordenadora do PPGP; 

Doutorado: entre o 4º e o 6º (quarto e o sexto) semestre a contar da data da primeira matrícula do aluno no 

curso, em período determinado pela comissão coordenadora do PPGP 

Alunos que ingressaram no PPGP ou receberam bolsas de projetos vinculados a editais temáticos poderão ter prazos diferenciados em função do seu período de ingresso 

no PPGP. Os prazos serão determinados pela comissão coordenadora do PPGP. 
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QUALIFICAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mestrado - até o 9º mês a partir do ingresso 

Qualificação (ingressantes 2021/2) - envio dos arquivos para a secretaria: 29/03/2022 (prazo máximo)                                          

                                             - banca: deverá acontecer até o dia 29/04/2022 (prazo máximo)   

Qualificação (ingressantes 2022/1) - envio dos arquivos para a secretaria: 28/10/2022 (prazo máximo) 

                                              - banca: deverá acontecer até o dia 30/11/2022 (prazo máximo) 

                         Qualificação (Edital Impactos da Pandemia) - envio dos arquivos para a secretaria: 31/03/2023 (prazo máximo) 

                                                                                         - banca envio dos arquivos para a secretaria: 28/04/2023 (prazo máximo) 

 

Doutorado - até o 18º mês a partir do ingresso 

 Qualificação (ingressantes 2021/1) - envio dos arquivos para a secretaria: 12/07/2022 (prazo máximo) 

                  - banca: deverá acontecer até o dia 31/08/2022 (prazo máximo) 

Qualificação (ingressantes 2022/1) – envio dos arquivos para a secretaria: 14/07/2023 (prazo máximo) 

                           - banca: deverá acontecer até o dia 31/08/2023 (prazo máximo) 

Qualificação (ingressantes Edital Impactos da Pandemia) -  envio dos arquivos para a secretaria: deverá acontecer até 29/12/2023 

- banca: deverá acontecer até o dia 31/01/2024 

** Importante: entre o envio do e-mail e a realização da banca deverão transcorrer no mínimo 30 dias ** 
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Mestrado  

Ingressantes 2021/1- envio dos arquivos para a secretaria: 20/01 a 27/01/2023 (prazo máximo) 

                                                                       - banca: deverá acontecer de 07 a 30/03/2023 (prazo máximo) 

Ingressantes 2021/2 - envio dos arquivos para a secretaria: 30/06/2023 (prazo máximo) 

 - banca: deverá acontecer até o dia 30/07/2023 (prazo máximo) 

Ingressantes 2022/1: - envio dos arquivos para a secretaria: 15/01 a 31/01/2024 (prazo máximo) 

                                                                      - banca: deverá acontecer até o dia 29/03/2024 (prazo máximo) 

Ingressantes 2022/2 (ingressantes Edital Impactos da Pandemia) - envio dos arquivos para a secretaria: 30/07/2024 a 06/08/2024 (prazo máximo) 

- banca: deverá acontecer até o dia 30/08/2024 (prazo máximo) 

 

Doutorado  

 Ingressantes 2019 - envio dos arquivos para a secretaria: 20/01/2023 (prazo máximo)  

                  - banca: deverá acontecer até o dia 30/03/2023 (prazo máximo) 

 

** Importante: entre o envio do e-mail e a realização da banca deverão transcorrer no mínimo 30 dias ** 

DEFESAS MESTRADO E DOUTORADO 


